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2014نوفمبر  رر:تارريیخ ااإلصداا  

 

 ٬،ااألوولى في االقلب من االشرقق ااألووسط ٬،إإنهھ ااالنتقالل ااإلختيیارريي بيین ثقافتيین
ةة وواالتعبيیر ة االحرّ ووررااء االبحارر في االغربب ااألميیركي. ووإإنهھ عشق االكلم تاليیةوواال

وورريیثة االقلم  كلموواالحب وواالحربب أأيیضاً. ووإإنهھ  شعرااً عن االحدثث وواالحيیاةة
مي االريیحاني.االتعليیميیة االمستشاررةة االشاعرةة وو :االريیحاني بامتيیازز  

ليیستقّر مي في لبنانن وولد أأددبب ووفكر  ٬،ة وواالثقافيیةااللغويی"االريیحانيیاتت"٬،  بيیئةفي 
 بيین جنباتهھ نبض بحر منذ عقودد خلت في االواليیاتت االمتحدةة ااألميیركيیة حامالً 

بيیرووتت ووخشب أأررززهه االعتيید.   

ألميیركيیة االذيي صدرر في االعاصمة ااثقافاتت بال حدوودد"٬، " كتابهھا ااألخيیر
كانن مداارر حديیث االوسط  2014،٬في مطلع شهھر نوفمبر من االعامم ووااشنطن 

عديید من االكتابهھا في ليیحاني راالحيیث قّدمت  ٬،االثقافي ووااإلعالمي في االمديینة
وواالمحاضرااتت وواالندووااتت في مرااكز  ٬،ونيیة ااألميیركيیة وواالعربيیةاالبراامج االتلفزيی

في   وووو وويیلسونن ووقسم االشرقق ااألووسطرراالبحوثث ااألميیركيیة مثل مركز وودد
.االعريیقة االكونغرسس ةمكتب  
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ووجهھ آآخر للمرأأةة االعربيیة  

االكتابب هھھھو ررؤؤيیة متكاملة لمشرووعع سيیدةة عربيیة من أأصل لبناني قّرررتت حيین 
لمتحدةة حالة مغايیرةة مل إإلى االواليیاتت ااغاددررتت مسقط االرأأسس بيیرووتت أأنن تح

لباً ما ااررتبطت وواالتي غا ٬،مطيیة االمكّرررةة عن االمرأأةة االعربيیةعن االصوررةة االن
االحرااكك االمجتمعي ووموااقع عن ووتغيیيیبهھا االمفتعل  مالمحهھا بالجهھل وواالتبعيیة

في ربيیة. فقد نقلت االريیحاني االبالدد االعسي بمعظم االسيیااالتأثيیر في االقراارر 
في فترةة االديیمقرااططيیة االتي عاشهھا لبنانن  مشاهھھھد االحيیاةة كتابهھا ااألخيیر 
٬، تلك 1975وواالتي اانتهھت مع بداايیة االحربب ااألهھھھليیة في االعامم  ٬،االخمسيیناتت
حيیث لم يیكن  ٬،عن االرأأيياالتعبيیر لإلعالمم ووللحريیاتت االعامة وو االفترةة االذهھھھبيیة

ليیحكم بالسجن من يینتقد ررئيیس االدوولة أأيي أأيي ررئيیس آآخر٬، ووحيیث كانن 
ناددرَريین في ووااررفف وواانسجامم  سلمونن وومسيیحيیونن٬، يیعيیشونن في تآخخٍ نن٬، مانيیونااللب

االديیمقرااططيیة االوحيیدةة في االشرقق ااألووسط في ذذلك االوقت.  

" ثقافاتت بال حدوودد هھھھو تحّديي اامرأأةة عربيیة لثالثث أأفكارر سائدةة في االغربب في 
 تعّذرر ٬، ووثانيیهھا طهھادد االمرأأةة ووقمعهھا في مجتمعاتهھامقّدمتهھا تقع صوررةة ااض

االديیمقرااططيیة في االشرقق ااألووسط٬، ووثالثهھا نظريیة صداامم مماررسة مفاهھھھيیم 
االحضاررااتت ووما أأنتجت من فكر معاصر في االغربب ال يینسجم مع االسيیرةة 

االبشريیة االتي هھھھي محّصلة االحواارر ووليیس االصداامم بيین شعوبب االعالم. ووقد يیكونن 
جوهھھھر هھھھذاا االكتابب هھھھو قدررةة االريیحاني على االبحث ووإإيیجادد االمشتركاتت 

لوااحدةة االتي تجمع االشعوبب ررغم ااختالفف أألواانن ثقافاتهھم ااإلنسانيیة ووااألررضيیة اا
قرااءتهھ  وومشارربهھا". هھھھذاا ما كتبهھ االرئيیس االلبناني ااألسبق٬، أأميین االجميیّل٬، في 

كتابب االريیحاني.ل  

االموااططن االعولمي  

ً تمضي االريیحاني في كتابهھا  عن االقوااسم االمشتركة بيین االشعوبب  بحثا
 ٬، االقلب ااألووررووبي فرنسام قي أأووال٬ً، ث قافاتهھا. هھھھي االتي عاشت في االشرققووث

ااإلنسانيیة االتي تجمع  االخيیر قيیمأأنن االغربب ااألميیركي٬، أأددرركت لتستقّر في 
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االتي تفّرقهھا٬، ووأأنهھ كلما ااززددااددتت  أأكثر بكثيیر من نوااززعع االشر االبشريیة هھھھي
ال بل ااعتبارر هھھھذاا  ااررتفع منسوبب االقبولل باختالفهھ ــاالمعرفة باآلخر االمختلف وو

كلما ااقتربت االشخصيیة من  غنى إإنساني ووإإضافة معرفيیة ــفف مصدرر ااالختال
 "اابنة االعالم"نهھا فالريیحاني االتي تعّرفف بنفسهھا أألميیة. ة االعوددررجة االموااططن

ووإإررساء  وواالصرااعاتت ااألنجع الجتنابب االحرووبب إإلى أأنن االطريیق تشيیر 
خر في االتعبيیر عن ااختالفهھ لسالمم وواالتنميیة هھھھو ااالعتراافف بحق ااآلااددعاماتت 
االريیحاني تتحّدثث عن  نيیة االجامعة.بانسجامم ووتناعم مع االثقافاتت االكواالثقافي 
 على وواالثقافيیة االفكريیة االنخب ووتحفيیز ٬،االمدني  االحيیويي االحواارر نعاششأأهھھھميیة إإ
اتت االمدنيیة االمجتمععن  ثريیة ماددةةفي كتابهھا  ووتقّدمم ٬،االحواارر هھھھذاا في االخوضض

  بقاعع ااألررضض كافة. االمتقّدمة ووكيیفيیة ااالغتناء من تجربتهھا ووإإعاددةة إإنتاجهھا في

وواالتنميیة ااإلناثث تعليیم  

ووالسيیما تعليیم االبناتت في ددوولل  ٬،على ددوورر االتعليیم في كتابهھااالريیحاني  تؤّكد
لتنميیة ااإلنسانيیة وواالمجتمعيیة. ووتشيیر إإلى عمليیة اافي ددعم ووإإسنادد  ٬،االعالم االثالث

نصيیبهھا من االرعايیة وواالدعم ليیميیة تمعاتت االتي ال تولي االعمليیة االتعاالمج أأنن
 ددوونما تميیيیز٬، لجنسيین االذكورر ووااإلناثثاالحق في االتعليیم ل منلمادديي وواالمعنويي اا

بما يیتيیح للطبقة االفقيیرةة  إإررسالل أأبنائهھا ووبناتهھا  ووتأميین االمراافق االتعليیميیة
االتي تجارريي علومم االمناهھھھج االمتطوررةة تأميین وو للمدااررسس وواالجامعاتت٬،
االعالميیة  االمسيیرةةهھھھي مجتمعاتت غيیر قابلة لموااكبة االعصروومعاررفهھ٬، إإنما 

االدوولل االمتقدمة في ززمن عولمي مفتوحح على سرعة وواالتماشي مع للشعوبب 
االحدوودد ووااهھھھيیة أأمامم االتقّدمم االهھائل في ووسائل ااالتصالل  فيیهھ أأصبحت٬، االقاررااتت

رعة ااألررضيیة برّمتهھا إإلى قريیة صغيیرةة مشوواالتوااصل االتي حّولت االكرةة 
كاتت االتوااصل أأبواابهھا على سيیل االمعلوماتت االمتدفقة من كل مكانن عبر شيی

ااالجتماعي وواالقنوااتت االتلفزيیونيیة االفضائيیة ووموااقع ااالنترنت.  

 االثقافيیة االماددةة نشر ووسائل ااإلعالمم االقائمة علىأأنن ووتعتقد االريیحاني 
من  ااً ال يیتجّزءجزءغدتت  تامة٬، وواالخبر بحريیة تتووتدااوولل االمعلوما ٬،االمعرفيیةوو

مناصب عليیا في  االتي شغلت ٬،فالريیحاني االثقافة وواالتعليیم االعولمي أأيیضاً.
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تطويیرهھھھا٬، تنقل إإليینا ووااشنطن في مجالل االتعليیم االدوولي ووتحديیث االمناهھھھج وو
االمجتمعاتت ااألقل حظاً من خاللل االتعليیم٬، في صوررااً لتمكيین عمليیة االتنميیة 

ووااليیمن  في أأفغانستانن ووباكستانن ووذذلك في االمناططق االتي عملت فيیهھا عن قربب
تت فسهھا على االتحوالشهھدتت بنوواالمغربب وومالي ووماالوويي وواالكونغو٬، وو

 مردّدهھھھا ااألساسي إإلىاالتي يیعودد تت على تلك االمجتمعاتت ااإليیجابيیة االتي ططرأأ
تعليیم بناء االمدااررسس وونشر االعلم وواالقضاء على ااألميیّة وواالجهھل من خاللل 

ااإلناثث. أأفراادد االمجتمع من نصف  

وومستشاررةة ثقافاتت بالحدوودد هھھھو إإسقاطط سيیاسي للسيیرةة االذااتيیة لشاعرةة وومفّكرةة 
بيیت لبناني رريیادديي في االفكر االتعليیم وواالتنميیة االدووليیيین٬، وولسليیلة في شؤوونن 

شهھد تارريیخهھا االمهھني حيیث أأميین االريیحاني٬،  االكبيیر أأعالمهھ االمفّكر ووااألددبب أأحدُ 
 ٬،االذيي ددوّونت فصولهھ في االكتابب عن ددووررهھھھا في ددعم إإشاعة االحريیاتت االعامة

 ً في أأبهھى  االعربيیة ووإإبراازز االشخصيیة االنسائيیة ٬،ووتمكيین االمرأأةة تعليیميیاً ووااجتماعيیا
.م بامتيیاززفي مصافف اابنة االعالما يیكفل ووضعهھا صوررهھھھا   

	  

	  


